
17. ročník VÝSTAVY MORAVSKÝCH A ČESKÝCH VÍN 
sobota 27. dubna 2013, Kongresové centrum Hotelu Olšanka, Praha 

 
 

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE 
 

 
Vzorky vín 
Prosíme o poskytnutí 3 (min. 2) lahví od každého vzorku. 
Soutěžní růžová vína: 4 (min. 3) lahve od každého vzorku. 

 Pokud se Vaše víno umístí mezi třemi nejlépe hodnocenými víny výstavy,
 dovolíme si Vás požádat o následné dodání dalších 2 lahví.  

 
Počet soutěžních i nesoutěžních vzorků není omezen.  

 
Informace do katalogu výstavy a Vaše propagace 
Základní informace o Vás a o vystavovaných vzorcích budou uvedeny v katalogu výstavy (můžete 
využít Přihlášku na výstavu – viz dále). V katalogu bude také zveřejněn seznam vystavovatelů,  
v němž kromě adresy uvedeme Vaše telefonní číslo, e-mailové spojení, případně www adresu.  
 
Potřebujeme tedy od Vás výše uvedené osobní kontakty a dále základní informace  
o přihlášených vzorcích vín: ročník, druh či název vína, jakostní zařazení, slovní zařazení 
cukernatosti. Pokud všechny údaje obsahuje etiketa na lahvi, není již potřeba Přihlášku vyplňovat. 
 
Jako další alternativu propagace nabízíme bezplatné umístění Vašeho loga, textu či obrázků  
ve výstavním katalogu v rozsahu 1/3 stránky A5, dodáte-li alespoň 4 vzorky. Dodáte-li šest a více 
vzorků, nabízíme 1/2 stránky. Máte-li zájem této možnosti využít, zašlete prosím potřebné 
podklady na e-mailovou adresu  kostSKP@gmail.com do 12.4.2013. Individuálně lze sjednat 
placenou inzerci i nad rámec těchto podmínek. 
 
Přihláška na výstavu 
V příloze naleznete Přihlášku na výstavu, do které prosím uveďte všechny potřebné informace o 
Vás i Vašich vínech a zašlete nám ji emailem. Můžete ji vyplněnou odevzdat i našim kolegům při 
předávání vín při svozu či na svozové místo.  
Pokud všechny údaje obsahuje etiketa na lahvi, není již potřeba Přihlášku na výstavu vyplňovat. 
 
Předání vzorků budeme organizovat již tradičně těmito způsoby 
• Dodáváte-li Vaše vína do Prahy, pak vzorky prosím deponujte do 12.4.2013 u některého    

ze svých odběratelů a telefonicky nebo e-mailem nám sdělte jeho adresu 
• Vlastní svoz vzorků naším vozidlem plánujeme na období 11.4.-12.4.2013, přesný termín 

s Vámi bude telefonicky projednán 
• Můžete využít sběrná místa na několika místech ČR, kde bude možno rovněž vzorky 

deponovat do středy 10.4.2013. Zde budou vyzvednuty během svozu v období 11.-12.4.2013. 
Seznam sběrných míst je uveden dále v příloze.  

 
Po skončení výstavy 
Obdržíte Katalog výstavy spolu s diplomem za účast na této společensko-propagační akci. 
Tisková zpráva spolu s oceněnými víny bude prezentována mj. na stránkách www.VinazMoravy, 
www.Vinazcech.cz, a www.kruzekSKP.cz . 
 
 

 
Slovácký krúžek v Praze – rok založení 1896, sídlo Na Dobešce 31, 147 00 Praha 4, IČ 44792841, cca 300 členů,  
dvě cimbálové muziky, chasa, mužský a ženský sbor.  Aktivity: Moravský ples v Praze – 57 ročníků, Slovácké hody, 

výstavy vín, publikační činnost, veřejná vystoupení, účast na folklórních akcích na Slovácku, v Praze i v celé ČR 
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